
يا معشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال (( ... 

واضح جدا أن  )) ... فإذا انشقت السماءرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فال تنتصران  بسلطان ...

إن السلطان يأيت مبعىن العلم ، مث من قال إن السلطان هو العلم يف اآلية هذه ؟ صحيح  هذا يكون يوم القيمة

إن استطعتم أن  ((؛ ألنه قال:  ؟ لكن يف هذه اآلية أن املراد بالسلطان القدرة مثل عندكم سلطان يف هذا

وال سلطان لكم؛ فالسلطان يأيت مبعاين  تنفذوا من أقطار السموات واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان ))

دي أن هؤالء الذين يفسرون القرآن مبا حدث بعضهم يفرط يف هذا ؛ أنا قص متعددة يف كل موضع حبسبه

ويتجاوز احلد ومل يعلم أنه رمبا يأيت يوم من األيام تكون نظرية اليت محل عليها القرآن نظرية خاطئة وحينئذ خيطأ 

فيها تفسري  تكون آية قد فسرت من قبل أهل العلم إما بالقرآن أو بالسنة على الرتتيب ومل يذكر مدلول القرآن .

رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا  ((يذكره هذا املستدل ا لكن اللفظ حيتمل مبعاين مثل قوله: 

وهلم  ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوؤكم )) ((؛ أو على  جيعلها على باب وللمؤمنين والمؤمنات ))

، مثال كثريا ما  أو االستدالل باآليات يف معان غري مقصودة هل معناه أن بعض الناس يستعمل اآليات جرا ؟

وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله   ((نرى على املنازل أو األسواق التجارية أو حىت على اإلدارات 

 ، اهللا يراه عزوجل يراه ؛ ألن النيب عليه الصالة والسالم ال ميكن أن يرى هذا العمل هذا ما جيوز والمؤمنون ))

؛ هذا ال  نكفي ونقول سريى اهللا عملكم ورسوله واملؤمنونواملؤمنون املوجودين يرونه لكن الرسول ما يراه فكيف 

جيوز؛ كذلك رمبا تطبق اآلية على غري مراده أيضا ال جيوز ألن حتويل املعىن الذي اختاره هذا الرجل حرام إذا مل 

  يدل .

  لعقيدة السلف ؟ كيف يتعامل بعض التفاسري املخالفة السائل :

واهللا هذا صحيح إن فيها إشكال يعين مثال لو نقول لو رجع اإلنسان مثال إىل تفسري الزخمشري وأعجبه  الشيخ :

بالغته وحسن أسلوبه ولكنه صغري ما يعرف البد أن ينبه على هذا ويقال خذ ما يتعلق بالبالغة وما يتعلق 

  ة احذر، ينبه على هذا .بالنحو وما يتعلق باملعىن لكن بالنسبة للعقيد

   هل العلم مبناسبة ارتباط اآليات من التفسري ؟ السائل :

نعم املناسبة بني اآليات حقيقة أا من علم التفسري وينبغي لإلنسان إذا أمكن أن يعرف املناسبة بني  الشيخ :

أن نقول اهللا أعلم مبراده وإذا قال ؛ لكن املبالغة يف هذا والتكلف ال داعي هلا ألن حسبنا  اآلية واآلية اليت قبلها

حافظوا على  ((؛ وهلذا بعض اآليات ال ميكن أن تعرف املناسبة مثل  اإلنسان اهللا أعلم فيما ال يعلم هذا خري



، هذه ما تقدر تعرف املناسبة؛ وهذه حكمة أن يقطع اهللا تعاىل  يف سياق املعتدات الصالة والصالة الوسطى ))

  طوا بكالمه علما.أطماع اخللق يف أن حيي

بعض املفسرين يفسرون القرآن من جهة اللغة فقط دون الرجوع إىل أحاديث الرسول صلى اهللا عليه  السائل :

  وعلى آله وسلم وتفاسري الصحابة والتابعني فما حكمهم ؟

أقيموا  ((؛ ألننا لو رجعنا إىل هذا وقلنا:  ، الرجوع إىل اللغة مطلقا غلط الشك أن هذا منهج غلط الشيخ :

  ، أي أقيموا الدعاء وهذا غلط. فالصالة يف اللغة ؟ الدعاء الصالة ))

  هل يعتين طالب العلم يف بداية طلبه بعلم التفسري ؟ السائل :

أضواء البيان يف " ؛ ألنه معنون بقوله:  واهللا إنه حسب العلم والعنوان تفسري الشيخ الشنقيطي رمحه اهللا الشيخ :

  وغريه كثري ال بأس لكن ما هو من جنس أضواء البيان . " رآنتفسري القرآن بالق

  ؟ ون إىل التفسري فما رأيكم فيه قليل من الطالب يتوجه السائل :

، اآلن كثري من طالب العلم يعتين بالعقيدة وهذا  واهللا أنا رأيي أن طالب العلم جيب أن يعتين بالتفسري الشيخ :

؛ لكن قليل فيما أرى والعلم  ، كثري منهم يعتين باحلديث وهذا طيب يب، كثري منهم يعتين بالطب وهذا ط طيب

، أحيانا جتد حتاور تطلع  ، القرآن الكرمي مملوء من كل خري عند اهللا قليل ممن يعتين بالتفسري وهذا من العجائب

 ((عزوجل يقول: ، واهللا  على مسألة من مسائل يف كالم الفقهاء وحتاول هذا ما جتد وإذا هي يف القرآن موجودة

وهلذا القرآن فيه كنوز عظيمة حىت اإلنسان يقف أحيانا يتأمل ما وجه  نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ))

  ارتباط هذا ذا أو ما وجه هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو ما أشبه ذلك فعليك بالتفسري .

يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا يا أيها الرسول ال  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون 

الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد اهللا فتنة فلن تملك له 

 ذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ))من اهللا شيئا أولئك ال

.  

يا أيها الرسول ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر  (( ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

 يحزنك )) ((قراءتان:  يحزنك ))ال  ((ويف قوله:  املراد بالرسول هنا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم .)) 

،  ؛ أي ال جيعلك حتزن من قول هؤالء الذين يسارعون يف الكفر وكالمها سبعيتان صحيحتان يحزنك )) ((و

يسارعون فيه أي يتسابقون فيه؛ والكفر هو يف اللغة السرت ومنه مسي الكافور أو الكفرة الذي هو وعاء طلع 



، والكفر باهللا يدور على شيئني:  الكفر باهللا عزوجل؛ واملراد بالكفر هنا  النخل ألنه يسرت الطلع الذي يف جوفه

؛ كفر إبليس من  ، إما اجلحود و اإلنكار يعين التكذيب وإما االستكبار مع اإلقرار إما اجلحود وإما االستكبار

أجعل اآللهة إلها  ((أي نوعني ؟ استكبار ألنه مؤمن لكنه مستكرب ـ و العياذ باهللا ـ ؛ وكفر قريش الذين يقولون: 

من هنا بيان السم املوصول األول  من الذين قالوا آمنا بأفواههم )) (( هذا كفر إنكار وتكذيب . واحدا ))

ذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا )) ((الذين قالوا آمنا من ال ، (( الذين يسارعون)) ((الذي هو 

، وهذا الوصف ينطبق  أي قالوا بأفواههم آمنا ومل تؤمن قلوم قالوا )) ((متعلقة بـ بأفواههم )) ((بأفواههم ))

 هم بمؤمنين )) ومن الناس من يقول آمنا باهللا وباليوم اآلخر وما ((متاما على املنافقني كما قال اهللا تعاىل: 

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون إلخوانهم الذين كفروا  ((وهؤالء يف الكفر كاليهود والنصارى كما قال تعاىل: 

ومن الذين هادوا  وقوله سبحانه وتعاىل: (( يعين اليهود .من أهل الكتاب لئن أخرجنا لنخرجن معكم )) 

إنا هدنا ))  ((مساعون للكذب مساعون لقوم آخرين )) بني اهللا تعاىل أحوال اليهود الذين هادوا وهم الذين قالوا 

 ((أي رجعنا إليك من املعصية إىل الطاعة وهم يسمون الذين هادوا ويسمون اليهود؛ أما التسمية األوىل فبقوهلم: 

ومن الذين هادوا سماعون للكذب  ((يقول عزوجل:  نسبة إىل أبيهم يهودا .وأما الثانية ف إنا هدنا إليك ))

، يقبلون الكذب من أحبارهم الذين يقولون إن  أي قابلون له )) سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين )) ((

سماعون  (( وجل . ، وهذا من أكذب ما يكون بل هو أكذب شيء بعد الكذب على اهللا عز حممدا ليس بنيب

؛ املعىن األول أم مساعون للكذب  حتتمل معنيني سماعون لقوم آخرين )) ((قوله:  م آخرين لم يأتوك ))لقو 

 ((؛ يأيت إليك ؛ فهم يستجيبون للكذب من أي إنسان سواء كان يأيت إليك أو ال ممن أتوك وممن مل يأتوك

ذكر أن هؤالء الذين هادوا  ؛ فيكون اهللا عزوجل أي مساعون لكذم سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ))

واالحتمال الثاين  يسمعون الكذب مطلقا ويسمعون لقوم آخرين مل يأتوا إىل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم .

، فكأم واسطة بني الرسول  أي يسمعون منك ليوصلوه إىل قوم آخرين سماعون لقوم آخرين )) ((يف قوله: 

ن ينقلون إليه اخلرب يعين مساعون لك من أجل قوم آخرين يوصلون ما تقول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وبني م

يعين  يحرفون الكلم من بعد مواضعه )) ((إليهم فإذا أوصلوا إىل قوم آخرين حرفوه وبدلوه وغريوه؛ وهلذا قال: 

عليه وآله وسلم أن القوم اآلخرين وهم أحبار اليهود الذين ينقل إليهم العامة ما يسمعونه من النيب صلى اهللا 

؛ والتحريف مبعىن التغيري أي يغريونه عن وجهه فيكون املراد كذا املراد كذا  هؤالء حيرفون الكلم من بعد مواضعه

األوىل  أو الكلم من التوراة وغريها ؟ وهل املراد أم حيرفون الكم من التوراة ؟ على خالف ما أراد اهللا ورسوله .

(( يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه  رفون الكلم من التوراة وحيرفون الكلم من القرآن.، األوىل العموم فهم حي العموم



، يعينون هلؤالء القوم الذين ينقلون إليهم األخبار  يعينون هلم شيئا معينا حكما معينا وإن لم تؤتوه فاحذروا ))

 عليه وآله وسلم فخذوه من من ؟ من حممد صلى اهللا )) إن أوتيتم هذا ((شيئا معينا حكما معينا فيقولون 

؛ فصار اآلن هؤالء األحبار الذين ينقل إليهم الكالم  يعين احذروا أن تقبلوا وإن لم تؤتوه فاحذروا )) ((واقبلوه 

من الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم هؤالء يقولون ألتباعهم اعرضوا هذا على حممد فإن أعطاكم إياه فخذوه 

املفسرون هلذا مثال بقصة رجل كان الرجم أعين رجم الزاين حمكوما به يف التوراة وكانت بين ؛ وضرب  وإال فاحذروا

م مإسرائيل ترجم من زىن فلما كثر الزنا يف أشرافهم صعب عليهم أن يرمجوا أشرافهم فقالوا ال نرجم ولكننا حن

ف م يف األسواق فقط وال الوجه أي نسوده ونركب الزانيني على محار كل واحد منهما مستدبر اآلخر ونطو 

؛ فقدر اهللا عزوجل أن يزين منهم ـ أي من اليهود ـ رجل وامرأة فرفعوا األمر إىل النيب صلى اهللا عليه وعلى  نرجم

حتميم الوجه والطواف م يف البلد فخذوه وإن مل  آله وسلم وقال أحبارهم إن آتاكم حممد هذا يعين أيش ؟

هذا مثال وليس حصرا ملعىن اآلية بل املراد أم يعينون أي األحبار أحكاما يعطكم وأمر بالرجم فاحذروا؛ و 

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون  (( لعامتهم ويقولون إن حكم ا حممد فاقبلوها وإن مل حيكم فاحذروا.

وسنذكر إن شاء  ، وحتريفهم الكلم هنا حتريف معنوي مبعىن أم جعلوا الرجم منسوخا وأنه ال جيب العمل به ))

 ((أي ضالله  ومن يرد اهللا فتنته )) ((قال اهللا تعاىل:  اهللا تعاىل يف الفوائد أن التحريف ينقسم إىل قسمني .

وهذا تسلية للرسول عليه الصالة والسالم يعين أن اهللا تعاىل إذا أراد فتنة أحد فإنه  فلن تملك له من اهللا شيئا ))

؛ ولكن هل إرادة اهللا يف فتنة أحد من الناس مبنية  هذه اإلرادة بل البد أن يقع ال يستطيع أحد من اخللق أن يرد

فلما زاغوا أزاغ اهللا  ((، بل هي مبنية على احلكمة؛ احلكمة ذكرت يف قوله تعاىل:  على غري حكمة ؟ ال

يا أيها النبي  ((اىل: إذا هو السبب فلما علم اهللا أن ليس يف قلوم خري أزاغهم اهللا كما قال اهللا تع قلوبهم ))

قل لمن في أيديكم من األسرى إن يعلم اهللا في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم واهللا 

، هذا فيمن هو أهل  أي إضالله  فلم متلك له من اهللا شيئا ومن يرد اهللا فتنته )) ((إذا نقول  غفور رحيم ))

 أولئك أولئك الذين )) ((قال اهللا تعاىل:  . زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم ))فلما  ((لإلضالل كما قال اهللا تعاىل: 

يعين ما نريد من احلكم  إن أوتيتم هذا )) ((املشار إليهم هؤالء اليهود الذين ال يقبلون احلق إال ما وافق أهوائهم 

 ((إال ما وافق أهوائهم يعين هؤالء القوم الذين ال يقبلون احلق  )) أولئك ((؛  فخذوه وإن مل تؤتوه فاحذروا

واإلشارة مبا يدل على البعد ليس لرفع شأم ولكن بإبعادهم عن الثناء  الذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم ))

من أي شيء ؟ من الشك والشرك واإلحلاد وغري  لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم )) (( وأن يكونوا على حق .

 (، قال النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم:  حمل اإلصالح والفسادألن القلوب هي  ؛ ذلك وإمنا ذكر القلوب



 ) أال وهي القلبأال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 

، وذهلم وعارهم أما من جهة اليهود فبقتاهلم والغلبة عليهم وقد  أي ذل وعار لهم في الدنيا خزي )) (( .

، فهذا خزي يف  واحلمد هللا ـ ذلك فإن قبائل اليهود الذين يف املدينة كلهم منهم من قتل ومنهم من جليحصل ـ 

ولو نشاء  ((؛ املنافقون خزيهم أن اهللا سبحانه وتعاىل بينهم وكشف عوارهم كما قال اهللا تبارك وتعاىل:  الدنيا

النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قد علم  وكان ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ))

ولهم في  (( أمساء أناس من املنافقني وأخرب م حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه وهلذا يقال إنه صاحب السر .

وهو عذاب النار ـ نسأل اهللا أن جيرينا وإياكم منها ـ؛ واملنافقون يف الدرك األسفل من  اآلخرة عذاب عظيم ))

 ((؛ لقوله:  هذه اآلية الكرمية فوائد؛ منها: الشهادة مبحمد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أنه رسول ففي النار .

؛ ألن صيغة النداء على هذا الوجه من عالمة التعظيم كما  ومنها: تعظيم اهللا تعاىل لرسوله . يا أيها الرسول ))

 ؛ فهذه الصيغة يعين النداء تفيد التعظيم. ما أشبه ذلك، و  ، يا أيها الكرمي ، يا أيها األمري تقول: يا أيها امللك

ال يحزنك الذين  ((، أي تقوية قلبه وتسلية يف قوله:  ومن فوائد هذه اآلية: تقوية النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

 أمره فإن عاقبتهم أن هلم يف الدنيا خزيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم . يعين ال يهمنك يسارعون في الكفر ))

 ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الناس خيتلفون يف الكفر فمنهم من يسارع فيه خبطى حثيثة ومنهم من هو دون ذلك

ي إىل الكفر ؛ فالداع يعين وهناك أناس ال يسارعون فيه ال يحزنك الذين يسارعون في الكفر )) ((؛ ألنه قسم 

ومن فوائد  هذا يسارعون فيه أو ال ؟ مسارع فيه، وغري الداعي غري مسارع لكن الداعي مسارع فيه وهو واضح .

من الذين قالوا بأفواههم ولم تؤمن  ((؛ لقوله:  هذه اآلية الكرمية: اإلشارة إىل أن املدار باإلميان على القلب

 . ؟ على إميان القلب وإال فإنه ال ينفع صاحبه  يكون مبنيا على أيشفاإلميان باللسان ليس إميانا حىت قلوبهم ))

ولكن إذا قال قائل:  ولم تؤمن قلوبهم )). ((؛ فقوله:  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اإلميان حمله القلب

نفاقه فإننا ، لكن من تبني  ، فاجلواب بلى حنن مأمورون ذا بلى ألسنا مأمورين بأن نأخذ الناس بظواهرهم ؟

؛ أما من مل يعلن بنفاقه فإنه ليس لنا إال  نعامله مبا تقتضي حاله كما لو كان معلنا لنفاقه فهذا ال نسكت عنه

بالظاهر والباطن إىل اهللا كما أننا لو رأينا رجال كافرا فإننا نعامله معاملة الكافر وال نقول إننا ال نكفره بعينه كما 

؛ كيف ال أكفر بعينه ؟ إذا رأيت  يقولون إذا رأيت الذي ال يصلي ال تكفروه بعينهاشتبه على بعض الطلبة اآلن 

، حنن حنكم  ؛ فيقال هذا غلط عظيم الذي يسجد للصنم ال تكفروه بعينه ألنه رمبا يكون قلبه مطمئنا باإلميان

من يسجد للصنم قلنا هذا  ، وإذا رأينا  مباذا ؟ بالظاهر فإذا وجدنا شخصا ال يصلي قلنا هذا كافر مبلء أفواهنا

؛ أما يف أمر اآلخر فنعم ال نشهد ألحد معني ال جبنة وال  كافر ونعني ونلزمه بأحكام اإلسالم فإن مل يفعل قتلناه



أن من ومن فوائد اآلية الكرمية:  . بنار إال من شهد له النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أو جاء ذلك يف القرآن

،  نقال للكذب مبعىن أنه يصدق الكذب وال يتحرى فيه ويقبله وأيضا ينقل الكذباليهود من هو مساع للكذب 

، الذي يقبل  وينبين على هذه الفائدة: أن من كان على هذه احلالة ففيه شبه من اليهود وهذا شيء مشاهد .

أو  ؛ فمن كذب ، والذي ينقل الكذب كذلك مشابه لليهود الكذب ويتحدث به ويأخذ مسلما مشابه لليهود

ومن فوائد هذه اآلية:  ، وهذا يقتضي احلذر من هذا اخللق الذميمة . صدق بالكذب فإنه مشابه لليهود الشك

تعاظم اليهود أعين أحبارهم واستكبارهم عن احلضور إىل النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وكأم يظنون أم 

د هللا بعدم إميام بالنيب صلى اهللا عليه وعلى آله إذا حضروا فهذا ذل وصغار لكن اهللا أذهلم وأصغرهم واحلم

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان هذا الوصف الذميم لليهود وهو حتريف الكلم ؛ واملراد بالكلم هنا  وسلم .

،  ؛ األول التحريف املعنوي قال العلماء والتحريف نوعان الوحي الذي جاءت به الرسل التوراة والقرآن وغريمها .

؛ أما األول التحريف املعنوي فهو أن يصرف كالم  ؛ والثاين التحريف اللفظي والقائلون به قليل القائلون به كثريو 

اهللا وكالم رسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم إىل غري ما أراد اهللا ورسوله سواء يف األمور العقدية أو يف 

، وهذا كما قلت لكم كثري؛  ورسوله فإنه حمرف للكلم ، إذا صرف النص عن ما ال يريد اهللا األحكام الفقهية

الثاين حتريف اللفظي هو أيضا حمرم لكنه قليل وذلك ألن احملرف حتريفا لفظيا إن كان ال يتغري به املعىن فلن نقيم 

ني ؛ وإن كان يتغري به املعىن فقد مجع ب عليه ألنه ال يستفيد ولكن سوف يظهر الناس عليه حىت العامي يرد عليه

، فالذي يقول: إن اهللا استوى على العرش لكن معىن استوى استوىل، هذا  التحريف اللفظي والتحريف املعنوي

 ((هذا حمرف حتريفا لفظيا ومعنويا؛ ألنه ملا قال: وكلم اهللا موسى تكليما ))  ((؛ والذي قرأ  حمرف حتريفا معنويا

سى، وهذا حترف معنوي، وإذا نصب اللفظ اجلاللة صار الكالم من من ؟ من مو  وكلم اهللا موسى تكليما ))

حمرف حتريفا لفظيا يعين املعىن ال خيتلف لكن  الحمد هللا رب العالمين )) ((؛ والذي يقول:  فهو حتريف اللفظي

مبراد اهللا ورسوله فهذا قد ، مث إن تعمد الشيء مع علمه  ، وكل أنواع التحريف املعنوي واللفظي حمرم اللفظ خيتلف

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن  إىل الكفر ـ والعياذ باهللا ـ؛ ألنه قال على اهللا ما يعلم أن احلق يف خالفه .يصل 

 ((ويف اآلية األخرى:  من بعد مواضعه )) ((التحريف املذموم هو الذي يقع بعد معرفة اإلنسان احلق؛ لقوله: 

؛ أما اإلنسان الذي تأول بتأويل سائق فإنه ال يذم وال  فهم يريدون أن يزيلوا الكلم عن مواضعه عن مواضعه ))

ومن فوائد هذه  يعد فعله حتريفا يأمث به وإن كنا قد نعده حتريفا نأمث به إن كنا وافقناه ونعلم أنه على غري صواب .

ف ؛ فيقتضي التحذير من حتري اآلية الكرمية: أن من حرف الكلم عن مواضعه من هذه األمة ففيه شبه باليهود

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اليهود ال يقبلون من  الكلم عن مواضعه لئال يقع اإلنسان يف مشاة اليهود .



ومن فوائدها:  .يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ))  ((؛ لقوله:  احلق إال ما وافق أهوائهم

وائهم وإذا مل يوافق أهوائهم ذهبوا يتطلبون الرخص من هذه ذم أولئك الذين ال يقبلون من احلق إال ما وافق أه

؛ فإن كثريا من الناس على هذه املوايل إذا أفيت مبا تطمئن إليه نفسه قبل وإال ذهب يطلب آخرين يفتونه مبا  األمة

؛  للحقومن فوائد هذه اآلية الكرمية: شدة كراهة أحبار اليهود  ، فهذا نقول إن فيه شبها من اليهود . يشتهي

وهذا أشد وقعا من قوهلم: فال  فاحذروا )) ((مل يقل: فال تأخذوا؛ قال:  )) (( وإن لم تؤتوه فاحذروالقوله: 

؛ لكن قالوا:  وكان مقتضى املقابلة أن يقال: وإن مل تؤتوه فال تأخذوا إن أوتيتم هذا فخذوه )) ((؛  تأخذوه

فوائد اآلية الكرمية: إثبات إرادة اهللا عزوجل وأا شاملة حىت  ومن ، وهو أشد وقعا من قوهلم: ال تأخذوا . احذروا

واعلم أن اإلرادة تنقسم إىل  . ومن يرد اهللا فتنته فلن تملك له من اهللا شيئا )) ((؛ لقوله:  بإرادة اإلنسان

 يرد اهللا فتنته ))من  ((؛ فهنا  ؛ وإرادة كونية وهي اليت مبعىن املشيئة قسمني: إرادة شرعية وهي اليت مبعىن احملبة

هذه إرادة واهللا يريد أن يتوب عليكم ))  ((هي إرادة كونية أي من يشأ اهللا فتنته؛ ويف قول اهللا تبارك وتعاىل: 

مبعىن أن اهللا حيب أن يتوب  ؛ ألنه لو كانت إرادة قدرية لتاب اهللا على مجيع الناس لكنها إرادة شرعية شرعية

؛  ن حيث حقيقتيهما أن اإلرادة الشرعية مبعىن ؟ احملبة؛ والكونية ؟ مبعىن املشيئة؛ إذا الفرق بني إرادتني م عليهم

، واإلرادة الشرعية قد يقع وقد  ، البد من وقوع املراد مراد اهللا به طيب الفرق بينهما اإلرادة الكونية البد من وقوع

ه اهللا واإلرادة الشرعية ال تكون إال فيما حيبه اهللا ؛ والفرق الثاين أن اإلرادة الكونية فيما حيبه اهللا وما ال حيب ال يقع

؛ وبه نعرف  ، باإلرادة الشرعية ال ، باإلرادة الكونية نعم فإذا قال قائل: هل اهللا يريد الكفر ؟ قلنا فيه تفصيل .

الكفر ضالل من يقول كل ما وقع فهو حمبوب إىل اهللا، وهذا غلط ألننا لو أخذنا ذا لزم من ذلك أن اهللا حيب 

ولو قال قائل: اإلميان هل هو مراد هللا كونا أو  الفسوق والعصيان واهللا عزوجل ال حيب هذا وال حيب الفساد .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال أحد  فاجلواب إن وقع فهو مراد كونا وشرعا وإن مل يقع فهو مراد شرعا . شرعا ؟

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املدار على  )). له من اهللا شيئافلن تملك  ((؛ لقوله:  ميلك أن يغري مراد اهللا

ومن فوائد اآلية  .أولئك الذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم ))  ((؛ لقوله تعاىل:  الصالح والفساد على القلب

قوله: الكرمية: أنه جيب على اإلنسان املستدل أن ينظر إىل النصوص من مجيع اجلوانب وذلك أنك إذا نظرت إىل 

؛ لكن إذا قيدا  لقلت إن إرادة اهللا لتطهري القلب جمرد مشيئة أولئك الذين لم يرد اهللا أن يطهر قلوبهم )) ((

 ((، كما قال اهللا تعاىل:  بالنصوص األخرى عرفت أن عدم إرادة اهللا تطهري قلوب هؤالء ألم ليسوا أهال لذلك

 . اهللا يعلم حيث يجعل رسالته )) : ((ا جليا يف قول اهللا تعاىلوكما يتضح هذ )) فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوبهم

أال وإن في الجسد  (ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أا شاهد واضح لقول النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم: 



ومن فوائدها: أنه  . ) مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب

؛ واعتناء املرء بأعمال القلب أشد  لإلنسان أن يسأل اهللا دائما أن يطهر قلبه وأن يعتين بأعمال القلبينبغي 

؛  ، من مؤمن ومنافق جيب أن يكون أشد من اعتنائه بعمل اجلسد ألن عمل اجلسد يف الواقع يقع من كل إنسان

وائد هذه اآلية الكرمية: بشارة النيب عليه ومن ف لكن عمل القلب هو مهم ـ أسأل اهللا أن يصلح قلوبنا مجيعا ـ .

ومن فوائدها: الوعيد  أن هؤالء القوم هلم الذل والعار يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم . الصالة والسالم

فإن الوعيد على املعصية من األسباب العدول عنه حبيث ال يقدم عليها وإذا أقدم استعتب  هلؤالء لعلهم يرجعون

؛ مها ؟ الدنيا واآلخرة ؛ الدنيا يكون عذاا إما من اهللا  فوائد اآلية الكرمية: إثبات أن لبين آدم دارينومن  وتاب .

؛ وقد يكون من اهللا عزوجل   هذا بأيدي الرسول وأصحابه قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم )) ((وإما من عباد اهللا 

، ال أحد يستطيع  اآلخرة من أين ؟ من اهللا وحده ؛ عذاب كما إذا ابتلوا باألمراض والقحط واجلذب وغري ذلك

 ((قوله:  . سماعون للكذب أكالون للسحت )) ((مث قال اهللا تعاىل:  أن يعذب أحدا يف اآلخرة وال أن يثيبه .

يف قوله:  ئةتو طوال مساعني للكذب هنا للتوكيد ه، وذكر  خرب مبتداء حمذوف أي هم مساعون سماعون للكذب ))

؛ فهم مساعون للكذب يقبلونه  ، بني فساد القول وفساد الغذاء فهؤالء مجعوا بني أمرين للسحت ))أكالون  ((

 للسحت )) ((؛ وفيها قراءتان:  أي للمال احلرام أكالون للسحت )) (( ويتحدثون به ويأخذونه مسلما .

السحت قلت لكم كل مال  أكالون للسحت )) ((؛  ور ربضم احلاء مثل  للسحت )) ((بسكون احلاء، و

 حمرم يدخل فيه الرشوة وهي شائعة يف اليهود ويدخل فيه الربا وهو أيضا شائع يف اليهود ويدخل فيه الغش واخليانة

، يعين كل مال يكتسبه اإلنسان باحملرم هو سحت، ومسي سحتا ألنه ال  ؛ والقاعدة أن السحت كل مال حمرم

؛  ؛ فالسحت إذا وصف يف نفسه ووصف يف غريه يسحت املال اآلخر بركة فيه فهو مسحوت الربكة وهو أيضا

أما كونه وصفا لنفسه فألنه هو نفسه ال بركة فيه كما جاء يف احلديث عن ابن مسعود رضي اهللا عنه فيمن كسب 

  . إن أنفقه لم يبارك له فيه وإن تصدق به لم يقبل منه وإن خلفه كان زاده إلى النار )( ماال حمرما 

  ؟ نعم . أسئلة

   ؟ رجل قصده حسن لكن وقع يف اخلطأ من أخطاء العقيدة فهل هؤالء يدخلون يف احلديث السائل :

، الصواب أنه ال فرق بينما يقال عنه إنه أصول أو فروع مادام النص يصوغ فيه  أي نعم يدخلون يف هذا الشيخ :

لكن هذا اخلطأ الذي ارتكبه وهو من عرف  ؛ االجتهاد وتأوله اإلنسان فإنه ال يقال إن هذا آمث على كل حال

  . ؛ وهلذا قد يعذر القائل وال يعذر التابع باخلري وإرادة اخلري هل نتابعه فيه أو ال ؟ ال



، قد يصل إىل الكفر وقد ال يصل إىل  ، هذا ـ بارك اهللا فيك ـ خيتلف اختالف األحوال هذا خيتلف الشيخ :

  الكفر.

  س يكره احلق ويكره القائل باحلق .، بعض النا ما فيه شك الشيخ :

  ؟لقسم الثاين وهو الكفر باجلهل حنن قسمنا الكفر إىل قسمني ومل نذكر ا السائل :

، هؤالء لو كانوا جاهلني عفا اهللا عنهم لكنهم اآلن بعد بعثة الرسول عليه الصالة والسالم كانوا  ال، ال الشيخ :

والذي نفسي بيده ال  (، قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم:  معاندين ما بقي اجلهل وصاروا اآلن معاندون

  . ) يسمع بي يهودي وال نصراني ثم ال يؤمن بما جئت به إال كان من أهل النار

  للجمادات إرادة ؟ تدل اآلية على أن فهل جدارا يريد أن ينقض )) ((قوله تعاىل:  السائل :

، أليس النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال هذا أحد  اجلمادات هلا إرادة يريد أن ينقض )) ((أي نعم  الشيخ :

؛ أليس تسبيح احلصى يسمع بني يدي الرسول عليه الصالة والسالم  حيبنا وحنبه ؟ أجب أليس قال هكذا ؟ بلى

يسبح له السموات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال يسبح بحمده ولكن  ((؟ أليس اهللا يقول: 

  ؟ كل هذا يدل على أن اجلماد له إرادة . ال تفقهون تسبيحهم ))

  ؛ ووصف يف غريه بقي بيانه ؟ قلنا السحت له وصفان وصف يف نفسه ألنه ال بركة فيه السائل :

أي نعم وصف يف نفسه أنه هو نفسه ال بركة فيه الوصف يف غريه أنه يسحت بركة غريه يعين املال إذا  الشيخ :

وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فال يربو  ((، قال اهللا تعاىل:  السحت يف مال حالل سحتهدخل املال 

   عند اهللا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم المضعفون ))


